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časopis pre všetkých Likavčanov

vianočné trhy ozdobili
výrobky našich obyvateľov
V sobotu 5. decembra sa konala najkrajšia
akcia v obci určená pre našich najmenších.
Aby bolo toto podujatie zaujímavejšie pre
všetky vekové kategórie, spojili sme 4. Vianočné trhy s príchodom Mikuláša Krásne slnečné
počasie akcii prialo. Pred obecným úradom
sa začal už dopoludnia stánkový predaj. Naše
námestie rozvoniavalo vianočnou kapustnicou, punčom, varenou kukuricou, špirálovými
zemiakmi, vareným vínom a trdelníkmi.
O stánky prejavili záujem najmä domáci
výrobcovia, ktorí sa nehanbili ponúknuť na
predaj svoje originálne výrobky, či už to boli
zdobené medovníky, háčkované výrobky,
rôzne vianočné dekorácie, bižutériu, ručne
šité srdiečka, papierové pohľadnice, prútené výrobky a pestrý sortiment výrobkov detí
zo Základnej školy v Likavke. Nechýbala ani
domáca klobása, syrové výrobky, vianočné
oplátky, medovina a včelie výrobky. Jarmočnú
atmosféru oživila ľudová hudba Hudbička. Pa-

získali sme zdroje,
aké obec nepamätá
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ralelne s trhmi sa uskutočnil Vianočný koncert
v kultúrnom dome, v ktorom sa predstavili
deti zo ZŠ s MŠ Likavka pod vedením Danky
Blaškovej a Bibky Peniakovej. Hosťom programu bol RK Jazz Band. Zavŕšením tejto vydarenej a čoraz populárnejšej akcie bol príchod
Mikuláša. O 16.00 h s pomocníkmi rozsvietil
nádherný vianočný stromček a začala sa mikulášska nádielka. Deti sa tešili z príchodu Mikuláša a za bohatú nádielku sa mu poďakovali
krásnymi básničkami a pesničkami. Z výrazu
detských tvári bolo vidieť veľkú radosť z pripraveného podujatia, čo bolo pre nás organizátorov najväčšou odmenou.
Keďže nám príroda nedopriala snehovú prikrývku, postarali sa o ňu naši hasiči, z čoho
mali deti asi najväčšiu radosť. Z celého srdca
sa chceme poďakovať všetkým, ktorí svojou
prácou prispeli k nádhernej predvianočnej
atmosfére.
> Miroslava Raksová, foto (red)

významné ocenenie
pre časopis likavan
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Kresťan je človek
pravdy a viery
Nedávno sa vo Francúzsku stretli lídri rôznych
krajín, aby diskutovali o klimatických dôsledkoch
globálneho otepľovania. Hovorili
o vytrácaní sa
jednotlivých ročných období ako
jar či jeseň. Avšak
podobne, ako sa
strácajú sezóny,
ktoré sú prípravou na leto alebo
zimu, tak sa začína vytrácať Advent a ostal už iba
v našich kostoloch a liturgickom kalendári. Vonkajší svet reklamy a obchodu nám chce už po
Dušičkách vnútiť Vianoce. Duchovnú prípravu
na Vianoce valcuje obdobie vianočných nákupov, akcií a výpredajov. Adventné obdobie nás
ale pozýva prežiť dobu, keď svet čakal na Spasiteľa, keď prahol a bol hladný po ňom. Cirkev nás
počas štyroch týždňov vedie cez obdobie túženia.
Počas adventných dní je často spomínanou
postavou sv. Ján Krstiteľ. V dobe, kedy žil na tejto
zemi, bol výčitkou, napomenutím i príkladom.
Ale nie len že bol, ostáva i naďalej príkladom
toho, že sa nesmieme riadiť ľudskými kritériami
a netreba brať ohľad nato, čo povie ten či tamten. Príklad Jána Krstiteľa nám ukazuje, že sa
nesmieme znepriateliť Bohu, hoci by sme si znepriatelili aj celý svet.
Tento svätec učí aj nás, aký má byť kresťan – pevný, nie ohybný, človek pravdy, viery. Veľa kresťanov
je ohybnou trstinou, sú to ľudia bez vlastného myslenia, vlastného presvedčenia, kresťanského životného štýlu. Všetko uprednostňujú pred Bohom,
ktorý je až na konci všetkých záležitostí.
Nasledujúc jeho príklad nemusíme odchádzať
na púšť, meniť svoj jedálny lístok a nasledovať ho
v móde. Aj v dostatku žijúci a pekne oblečený človek môže verne slúžiť Bohu a byť dobrým Božím
dieťaťom, ktoré drží na uzde svoje telo s jeho žiadosťami a nedokonalosťami.
Vyprosujem a prajem nám všetkým požehnané
dni Adventu a Vianoc, ako aj radostný vstup do
Roku milosrdenstva, aby sme veľa načerpali z bohatstva Božích milostí a získali pre seba i druhých
veľa Božieho požehnania.
> Michal Pásztor, kaplán
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meteníci veria
v nadstavbovú časť
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Na konci 19. storočia sa v Likavke na zhotovenie odevu
používal po domácky vyrobený materiál?

získali sme externé zdroje, aké história obce nepamätá
Relativita plynutia času sa naplno prejavila aj v tomto roku. Dnes,
keď kalendár odratúva jeho posledné dni s letopočtom 2015, si viacerí z nás povzdychnú, že sa všetko udialo veľmi rýchlo. Bolo tomu
tak azda aj preto, že z pohľadu obce bol mimoriadne bohatý na kultúrne aj investičné aktivity. Boli spojené so získaním externých finančných zdrojov v objeme, aký v našej obci doposiaľ nepamätáme.
Osemnásť tisíc eur sme získali na
nákup príslušenstva k traktoru Zetor
Proxima. Zakúpili sme za ne nakladaciu lyžicu aj s paletovacími vidlami,
zadné podkopové rameno a zametaciu kefu s kropením a zberným
košom na inertný materiál. V auguste sme sumou 25 000 eur z fondov
Európskej komisie dotovali skvelú
Rozlúčku s letom. Štyridsiatimi tisícmi eur podporila vláda výstavbu
multifunkčného ihriska v areáli školy. Jeho spodnú stavbu sme vybudovali svojpomocne. Profesionálne a
technologicky náročnejšie odborné práce na nej sme zverili do rúk
miestnym podnikateľom.
PODPORA ZAMESTNANOSTI
Pri výpočte získaných prostriedkov v tomto roku nesmieme opomenúť ani Ministerstvom vnútra
SR darované hasičské vozidlo Tatra
138, ktorého len repasovaná nadstavba má hodnotu 125 tisíc eur.
Ďalšie rádovo v desaťtisícoch eur
vyjadrené prostriedky na podporu
zamestnanosti obec získala z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom projektov úradu práce. Vďaka nim dotuje prevádzku
turisticko-informačnej kancelárie,
v jeseni vytvorila jedenásť pracovných miest a naďalej pracuje na
rozšírení tohto počtu.
VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV
Ťažko bude v nasledujúcom roku
zachovať nastavený trend, ale urobíme preto všetko. Už teraz však
môžem prezradiť, že modernizácie sa dočká ulica Pod cintorínom,
pokračovať budeme vo zveľaďovaní priečelia kultúrneho domu,
obecného úradu a domu smútku,
výmene okien v školskej jedálni,
pracujeme na projekte modernizácie kotolne základnej školy
a investície budú smerovať i na
skvalitnenie infraštruktúry v IBV
na Družstevnej ulici a ulici Pod hradom. Obec začala prípravu malých
pozemkových úprav v lokalite na
Strážniku, za ulicou Úboč. Veríme,
že do dvoch rokov vyrastie na 20
hektároch vysporiadaných pozemkov niekoľko desiatok rodinných
domov. Vedenie obce sa nevzdáva
ani myšlienky výstavby nájomných,
takzvaných štartovacích, bytov určených najmä pre mladé rodiny. Pozor, neuvažujeme o sociálnych bytoch, či bytoch nižšieho štandardu.
S rokom 2016 sa bude spájať aj
aplikácia novely zákona o odpa-

šej obci triedime na základe viac
ako 1 500 čestných prehlásení obyvateľov, v domácich podmienkach,
malých kompostéroch či hnojných
jamách. Na uloženie zeleného odpadu z opílených drevín v súčasnosti hľadáme vhodnejšie miesto,
ktorým je areál základnej školy.

doch. Odhadnúť finančný a spoločenský dopad tohto do istej miery
prelomového, no zároveň i kon- MENEJ ZMESOVÉHO ODPADU
troverzného zákona je dnes veľmi
Suma sumárum - keď teda nič
ťažké. Očakávané pozitívne efekty z vyššie definovaných druhov odpanového zákona totiž stoja na vý- dov nebudú obsahovať naše kuka
raznom zvýšení podienádoby, a naopak nálu triedených zložiek
doby na triedené druhy
zmesového komunálodpadov budú obsaneho odpadu, teda na
hovať len to, čo do nich
radikálnom
zvýšení
patrí, netriedeného, resdisciplíny
spojenej
pektíve zmesového, ods triedením odpadov
padu by malo byť výv našej krajine.
razne menej a všetci by
V súčasnosti totiž na
sme mali ušetriť. Obec
Slovensku triedime len
by tak možno prestala
8% vyprodukovaného
dotovať náklady spoodpadu a 75%
jené so zberom
odpadov končí
a zneškodňovana skládkach.
ním komunálLegislatívou EÚ
neho odpadu
Vedenie obce
sme však zamožno by
sa nevzdáva myšlienky anemusela
viazaní do roku
zvystavby nájomných bytov. šovať poplatok
2020
zvýšiť
úroveň recykláza odpady, ku
Pozor, neuvažujeme o
cie odpadov na
ktorému inak
sociálnych bytoch, či
50%! Prostredbude
musieť
níctvom takzvabytoch nižšie- pristúpiť. Dnes
nej rozšírenej
ho štandardu. z poplatkov vyzodpovednosti
braných od vás
výrobcov
je
– producentov
snahou zákonnej úpravy preniesť odpadu zaplatíme iba približne 50
prakticky všetky náklady spojené % týchto nákladov.
so zberom a spracovaním triedených zložiek odpadu priamo na VÁŽENIE ODPADU?
výrobcov, a tak znížiť výdaje obcí
Novinkou pri aplikácii ustanovena nakladanie s komunálnym od- ní zákona bude aj oveľa prísnejší
padom. Predpokladom dosiahnu- výkup železného šrotu príslušnými
tia tohto cieľa je, a to opakujem, prevádzkovateľmi. Títo totiž môžu
dôsledné triedenie všetkých poža- kov vykúpiť iba bezhotovostne,
dovaných zložiek odpadu, ktorými pričom sa z danej sumy odráta daň
sú sklo, papier, plasty, kovy, biolo- vyberaná zrážkou. Zariadenie musí
gicky rozložiteľné odpady, elek- byť monitorované kamerovým
trozariadenia, objemový odpad, systémom a prevádzkovateľ musí
batérie a akumulátory či odpady viesť video alebo fotodokumentás obsahom škodlivín a po novom ciu vykúpeného kovu. Aj obciam
budú i automobily, pneumatiky ako prevádzkovateľom zberných
a obaly a neobalové výrobky. Väč- dvorov pribudne niekoľko pošinu z uvedených odpadov bude vinností. Od roku 2016 napríklad
možné ukladať vo farebných 1100 musia zaviesť množstvový zber
litrových kontajneroch umiestne- drobného stavebného odpadu, t. j.
ných po obci a priamo na zbernom odpadu z bežných domácich prác
dvore pri pošte, ktorý bude na – nie z prestavieb, prístavieb či dotento účel otvorený každý pracov- konca sanácie drobných stavieb a
ný deň. Samozrejme automobily rodinných domov. V praxi to znamebude možné naďalej odovzdávať ná, že do veľkokapacitného kontajlen v špecializovaných zberniach nera na zbernom dvore už nebudea pneumatiky priamo u ich distri- me ukladať drobný stavebný odpad
bútorov. Staré elektrické zariade- systémom meter kubický na osobu
nia bude možné odovzdávať napr. zadarmo ako doposiaľ, ale obec
aj v predajniach pri kúpe nového ho bude buď vážiť (musíme teda
zariadenia systémom kus za kus. zakúpiť špeciálnu váhu), alebo
Biologicky rozložiteľný odpad (od- prostredníctvom kvalifikovaného
pad zo záhrad, trávu, neskonzumo- odhadu určí jeho hmotnosť v kilované potraviny a jedlé oleje) v na- gramoch a každému producentovi

“
„

tohto odpadu vyrubí poplatok.
Rok 2016 bude prelomový i v štátom postupne uplatňovanom
systéme elektronizácie a informatizácie spoločnosti. Na pobočkách Slovenskej pošty, okresných
a krajských úradoch a niektorých
matričných úradoch (Likavku nevynímajúc) vzniknú integrované
obslužné miesta pre obyvateľov
(skrátene IOMO). Pôjde o obslužné
pracoviská, na ktorých môžu občania vybaviť rôzne úradné záležitosti, napríklad výpis alebo odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra.
V celom procese bude občanovi
na mieste IOMO k dispozícii profesionálne vyškolený pracovník. Kvôli
zriadeniu tohto obslužného miesta
sme na obecnom úrade realizovali
zmeny v dispozičnom riešení niektorých kancelárií na prízemí budovy.
PRIJMEME NÁVRH AJ VÝHRADU
Profesionality a princípu kolektívnej zodpovednosti, ktorý som
podrobne vysvetlil v časti venovanej uplatňovaniu novely zákona
o odpadoch, sa vedenie obce už
niekoľko rokov domáha aj pri aktivite úzko súvisiacou s práve prežívaným obdobím a to zimnou údržbou ciest a chodníkov. V tejto súvislosti preto opätovne vyjadrujem
prísny zákaz parkovania vozidiel
na krajniciach miestnych komunikácií a vynášania snehu z dvorov
na odhrnuté chodníky a cesty. Samozrejme, že, a to platí nielen pre
zimnú údržbu ciest, vedenie obce
si neuzurpuje právo len kritizovať
a zakazovať. Starosta i poslanci radi
prijmú akúkoľvek vašu konštruktívnu
požiadavku, návrh či výhradu. Najmä
keď smerujú v prospech obce a všetkých jej obyvateľov. Ako sa totiž budeme správať, tak sa budeme mať.
ŽELANIE NA ZÁVER...
Na záver by som rád vyslovil
neskromné želanie. Nech radosť
a prajnosť, ktoré zdobia Vianoce
a rozlúčku s končiacim sa rokom,
nie sú len prchavým okamihom,
ale zakorenia sa v nás všetkých. Tak
bude neopakovateľné posolstvo
Vianoc prinášať stálu úrodu a robiť
nás spokojnejšími, lepšími a krajšími. Vážme si jeden druhého nielen
počas sviatkov, ale počas celého
roka. Obetujme sa pre seba navzájom, rešpektujme sa navzájom
a do tejto polohy skúsme zhmotniť
to krásne a čarovné, čím nás dokážu obdariť len Vianoce. Nech sú
teda bohaté, šťastné, veselé, plné
rodinnej pohody, nehy, radosti
a zážitkov a celý budúci rok nech
nás sprevádza najmä pevné zdravie, pokoj a veľa, veľa lásky.
> Marián Javorka, starosta

viete, že...

LIKAVAN 4/2015
noviny.likavan@gmail.com

Iba zriedka sa časti odevu našich predkov v Likavke dopĺňali
drobnými súčiastkami kúpenými na trhoch?

významné ocenenie pre časopis likavan
na celoslovenskom stretnutí novinárov
Naše periodikum hodnotila Katarína Čižmáriková zo Slovenského syndikátu novinárov
Tvorcovia periodika Likavan sa 22. a 23. októbra v Tatranskej Lomnici zúčastnili na Celoslovenskom stretnutí tvorcov mestských a obecných novín, ktoré zorganizovalo Regionálne vzdelávacie centrum
Košice, v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov.

Likavane sú veľmi pekné, rovnako
ako texty. Z novinárskej stránky
je spracovaný veľmi dobre, cítiť
tam profesionálny spôsob písania.
Chválim aj titulky.“
Záverom vyslovila konečné hodnotenie: „Likavan sa mi veľmi páči.
Kvalitné periodikum s peknými

Okrem prednášok na tému súVšimla si aj rôzne farebné podčasného stavu žurnalistiky v miest- tlače, ktoré zdobia viaceré strany
nych a lokálnych podmienkach Likavany. „Aj toto je spôsob, ako
bolo jeho súčasťou aj hodnotenie vopred zaslaných periodík
z rôznych kútov
Slovenska.
Prednášajúci
na adresu nášho
periodika Likavan
adresovali
viacero viet pochvaly, najmä za
pestrosť, kvalitu
príspevkov, ako
aj pútavé grafické spracovanie,
farebnosť a výstižné fotografie.
Katarína Čižmáriková zo Slovenského syndikátu
novinárov
pochválila titulnú
stranu Likavanu
(3/2015). „Fotografia je vynika- Novinári z celého Slovenska si v Tatrách vypočuli aj hodnotenie nášho periodika Likavan.
júca. Rýchlo, krátko, zreteľne graficky urobené avíza oddeliť obsah článku od iných fotkami, príťažlivou grafikou, erupríspevkov,“ pokračovala Čižmári- dovaným spracovaním a bohatým
na články v novinách.“
obsahom. Prajem vám, aby ste sa
Veľmi sa jej páči, že redakcia ková.
Následne pochválila jednotnú páčili svojim čitateľom,“ to boli slovyužíva tzv. perex (úvod článku
hrubým písmom, zalomený na dva grafiku nášho likavského periodi- vá K. Čižmárikovej.
Celoslovenské stretnutie tvorcov
stĺpce). „Toto si môžete odkukať ka, ako aj citácie či rámčeky, ktorýnajmä tí, ktorí máte problém s gra- mi redakcia púta na zaujímavosti v mestských a obecných novín orjednotlivých príspevkoch. „Fotky v ganizuje každoročne Regionálne
fikou,“ odporučila ostatným.
vzdelávacie centrum Košice, v spolupráci so Slovenským syndikátom
novinárov. Aj v tomto roku sa na
ňom zúčastnili desiatky žurnalistov
Miroslava Raksová: „Ukázalo sa, že spolupráca s fundovanými tvora tvorcov samosprávnych periodík
cami Ružomberského hlasu Michalom Domenikom a Jánom Sokolz celého Slovenska. Okrem Likavky
ským, bolo veľmi dobré rozhodnutie, ktoré naše noviny posunulo na
mal na podujatí z nášho regiónu
vysokú grafickú a obsahovú úroveň. Ďakujeme všetkým za príspevky
zastúpenie aj Ružomberok v pododo novín.“
be redakcie Ružomberského hlasu.
Michal Domenik: „K Likavke mám veľmi blízky vzťah. Nielenže tu
Pre tvorcov Likavanu bolo uvedlhé roky pôsobila moja maminka ako detská lekárka, ale hlavne mám
dené hodnotenie nielen ocenením
odtiaľto milovanú manželku a skvelých svokrovcov. Podieľať sa na tvordoterajšej činnosti a potvrdenie, že
be Likavanu teda nie je pre mňa len obyčajná práca, ale aj srdcová zálenasatúpená cesta je zrejme správžitosť. Keď niečo robíte srdcom, je to vzácna pridaná hodnota a ja dúfam,
na, ale aj povzbudením do ďalšej
že Likavčania to na obecných novinách vidia. Spolupráca so starostom
podnetnej práce na tvorbe likavMariánom Javorkom a Mirkou Raksovou, ktorá má hlavný podiel na obsaského časopisu.
hu novín, je úžasná a bezproblémová. Tento trend vám môžu závidieť
Pre obyvateľov Likavky a tiež saaj inde. Kiežby to takto fungovalo aj v ostatných dedinách.“
moprávu zase ide o dobrú propaJán Sokolský: „Našou snahou je, aby sme Likavan priviedli do stavu,
gáciu nielen tohto periodika, ale aj
ktorý síce nebude nikdy dokonalý, ale aspoň sa snažíme k nemu priblísamotnej obce, ktorá aj v mediálžiť. Na stretnutiach tvorcov novín sú dôležité aj trendy vývoja žurnalisnej oblasti vystupuje moderne a
tiky, grafiky či obsahového spracovania, keďže informácie dostávame
profesionálne.
od erudovaných prednášajúcich. S ohľadom na to veríme, že sa vám
Likavan bude páčiť nielen po grafickej, ale aj obsahovej stránke.“
> (red)

Tvorcovia o likavane...

3

MATRIKA
Naši malí spoluobčania: Ivana
Sekanová, Michaela Lúdiková, Daniel Mudička,
Klára Pašková, Sebastián Slačka, Michal
Brož, Adrián Krakovský,
Richard Nemček, Filip
Kucko, Jakub Marton.
Manželstvo uzavreli: Ing. Marián
Hrčka
– Mgr. Lucia
Mojšová, Róbert Ružek –
Antónia Šildeková, Miroslav
Klubník – Mgr.
Judita Marettová, Espen Andersen
– Katarína Hradská, Jozef Nemček
– Lucia Kozicová, Milan Čieško –
Zuzana Liptáková, Martin Kruták
– Katarína Mesiarová, Miroslava
Konfálová – Maroš Duchovný, Marek Tesarovič – Michaela Mrázová,
Stanislav Dobák – Alena Kvašnicová, Ing. Michal Kondra – Mgr.
Dominika Veselá, Rastislav Trabalík
- Lucia Kováčiková, Zdenko Krakovský – Martina Mušutová, Miroslav Halaš – Alexandra Apolenárová, Marcel Kortiš – Anna Mravcová,
Peter Fűzy – Žofia Blahútová, Ing.
Andrej Kornalský – Eva Stehurová.
Opustili nás: Štefan Hlinka (70
ročný), Alžbeta
Chomičová (93),
Jozef Ondrejka
(70),
Ľudmila
Brtková
(93),
Zdena Staniaková (68), Stanislav Hariň (78), Božena Kunová
(91), Anna Burgárová (73), Jozef Difko (58), Ľudmila Burgárová (88), Ferdinand Malenčík (89), Anna Mirajová
(84), František Bukový (81), Miroslav
Podzimek (86), Anna Vrabková (94),
Emanuel Nemček (84), Irena Kozicová (84), Katarína Zajacová (67),
Ondrej Hušla (94), Kvetoslav Šimo
(49), Jaroslav Lamoš (72).

nový kaplán
Čas plynie veľmi rýchlo, ľudia
prichádzajú aj odchádzajú. Aj
takéto zmeny sú úplne prirodzené a nevyhneme sa im či už
v blízkom kruhu rodiny, škole,
práci, ale aj našej farnosti. Preto
by sme vám chceli predstaviť nového kaplána Michala Pásztora.
„Kňazskú vysviacku som prijal v
júni 2008. Mojím prvým pôsobiskom do júla 2011 bola farnosť
Spišská Nová Ves a od júla 2011
do júla 2015 farnosť Kežmarok.
Vo farnosti Likavka som síce ešte
len krátko, ale cítim sa tu dobre,
ako doma - veď nakoniec aj som
blízko domova,“ povedal nový
duchovný pre Likavan.
> (red)
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Pre potreby získavania galantérneho tovaru ľudia
využívali služby pltníkov a povozníkov?

tradícia pokračuje: stretnutie dvoch
generácií v školskom klube detí
Deň, na ktorý sa družinári dlho pripravovali. Nacvičovali program, vyrábali dekorácie
a darčeky pre svojich starkých. A oplatilo sa - spoločné podujatie bolo naozaj vydarené!

Jeseň je úžasné obdobie. Je plné
farieb a plodov, ktoré vznikli vďaka práci počas jari a leta. V tomto
období už tradične, priam symbolicky slávime Mesiac úcty k starším.
Aj oni sa nachádzajú v jeseni svojho života a my ostatní sa im práve
teraz, viac ako inokedy, snažíme
poďakovať za plody ich života.
Ich bezstarostné detstvo, aj keď
nebolo vždy bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. To vystriedalo
detstvo ich detí. Úzkosť a trápenia
z detskej slzičky striedalo teplo a
odovzdanosť detskej dlane. V tomto čase sa v mysli roja spomienky
na všetko. Aj v našom školskom
klube sme sa snažili našim starým
rodičom preniesť sa na krídlach
času späť do čias, keď boli ešte deťmi alebo mládežníkmi a s veľkým
záujmom počúvali rozprávania
svojich starých rodičov o zvykoch,
ktoré boli nerozlučne späté so životom na dedine.
Pondelok 26. októbra bol pre
družinárov veľkým dňom. Pripravovali sa naň dlho.
Nacvičovali program, vyrábali
dekorácie a darčeky pre svojich
starkých. Tých sa zišlo v ten deň
v našom klube neúrekom, bolo
ich tam takmer stovka a väčšina
z nich prišla so sladkým podarúnkom pre naše deti, presne tak, ako
to chodí aj v ozajstných rodinách.
Pri príchode ich naše deti privítali
malým darčekom. Potom nasledoval kultúrny program. Venovali

sme sa v ňom práve zvykom v jesennom ročnom období – v čase
od druhej polovice októbra, keď
sa začínalo obdobie priadok až
do Lucie. Štvrtáci celý program
sprevádzali predstavovaním jednotlivých sviatkov a zvykov, ktoré
boli s týmito sviatkami spojené.
Ostatné deti si zahrali ako účastníci priadok, regrúti, ktorých odviedli na svätú Katarínu, liali olovo
a triasli ploty na Ondreja, vymetali
kúty a sadili čerešňovú halúzku na
Barboru, privítali Mikuláša a čarovali na Luciu. Celé toto pásmo bolo
popretkávané ľudovým spevom,
básňami a tancom. Podľa reakcií
našich hostí, títo sa výborne zabávali. Počas spevu piesne Na tú
svätú Katarínu sa mnohí k deťom
aj pridali. Spontánne sa smiali a

povzbudzovali deti potleskom.
Nakoniec si deti vyskúšali svojich
starých rodičov zo znalosti regionálnych nárečových a archaických
výrazov. Napokon sa naše deti
premenili na výborných hostiteľov
a ponúkli návštevu pripraveným
pohostením.
Stretnutie dvoch generácií starých rodičov a ich vnúčat v našom
školskom klube má už trojročnú
tradíciu. Rok čo rok k nám zavíta
viac starých rodičov, ktorí sa v našom zariadení cítia príjemne, tak
ako aj ich vnúčatá, o čom svedčí
každoročný prírastok detí navštevujúcich ŠKD. Chcú si vychutnať
pocit hrdosti. Sme ako jedna veľká
rodina, ktorá je pyšná na čo aj malý
úspech každého jej člena.
> Miroslava Štarová

zo školy vanie
športový aj
vedomostný vietor

Už po troch mesiacoch školského
roka sa môžeme popýšiť úspechmi našich žiakov. Je nám známe,
že sa venujú mnohým záľubám,
krúžkom, majú pozoruhodné
schopnosti a talenty, o čom svedčia ich výsledky. Priestory školy
určite vanú športovým duchom...
Na cezpoľnom behu sa zúčastnilo
družstvo dievčat i družstvo chlapcov. Dievčatá získali v súťaži 5.
miesto a chlapci obhájili úspešné
2. miesto. Za chlapcov bežali Jozef Maga (9.A), Matúš Lupták (9.B),
Matúš Turan (9.B) a Samuel Jurík
(8.A). V zdravom tele je i zdravý
duch. Žiaci sa neboja ani súťaží
z náboženskej výchovy. V diecéznom kole s názvom Piráti krásy
v recitačnej súťaži získala 3. miesto
Tamarka Madleňáková (5.A). Nezabúdame stále vštepovať žiakom,
ako sa majú brániť užívaniu nebezpečných drog. V súvislosti s touto témou sa uskutočnila okresná
výtvarná súťaž Odmietni drogu,
v ktorej sa na bronzovej pozícii
umiestnila Veronika Madleňáková (4.B) a cenu za najlepšiu prácu
dostala Lenka Fábryová (4.B). Absolventi našej školy tiež dokážu
obhájiť svoj materinský jazyk, preukazujú výborné výsledky v literatúre. V celoslovenskej súťaži s názvom Voda pre život sa zúčastnil
i náš žiak Leo Bukový (4.B). Zaradil
sa medzi najlepšie práce so svojou
Rozprávkou o Cukríkovom kráľovstve a zázračnej vode.
K menej tradičným záľubám žiakov patrí šach. V okresnom kole
v hre Šachy získala Bibiana Pšenová (7.A) krásne 3. miesto. Výsledky
našich žiakov len dokazujú, že im
nechýba odvaha, chuť, či vytrvalosť v tom, čomu sa radi venujú.
Zároveň sa tešíme, že naša škola im
vytvára priestor na sebarealizáciu.
> (aš)

na štefana turistika
aj zábava v kultúre
KSTL TOM Likavka pozývajú verejnosť v sobotu 26. decembra
2015 na Štefanský výstup na Predný Čebrať. Zraz na vrchole tohto
kopca nad Ružomberkom a Likavkou je o 11:00 hodine. Pre účastníkov je pripravený účastnícky list a
odznak.
V tento deň sa v Likavke uskutoční aj tradičná Štefanská zábava,
ktorú organizuje Obečný športový
klub. Začiatok je o 20:00 v Kultúrnom dome Likavka. Do tanca bude
hrať DJ White, vstupné na túto akciu stanovili organizátori na 3 eurá.
> (red)
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Na prelome 19. a 20. storočia v Likavke prechádzajú od tradičného spôsobu
odievania sa na mestský spôsob?
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Z

ákladom činnosti hnutia je svätou omšou s biskupom, Vypni prekvapení a zážitkov. Tábora sa vo Važci nášho bývalého kaplána
pravidelná mimoškolská telku - zapni seba, Deň počatého zúčastnilo 65 členov, z toho 44 detí Mareka Uličného, pričom sme napráca s deťmi vo veku od dieťaťa, Sviečka za nenarodené a 18 vedúcich s tromi kuchármi. vštívili aj tamojšiu jaskyňu. V de6 do 15 rokov v malých spolo- deti, koledovanie Dobrej noviny) Spolu s deťmi a sv. Krištofom sme cembri sa spolu s deťmi začneme
čenstvách – „stretkách“. V Likavke aj výlety, opekanie a rôzne iné lietadlom odleteli na cestu okolo pripravovať na koledovanie Dobbývajú v dvojtýždňových inter- podujatia. Zároveň sa počas týž- sveta, počas ktorej sme spoznávali rej noviny. Zúčastníme sa a spevaloch. Deti a animátorov
vom budeme sprevádzať aj
počas celého školského roka
svätú omšu spojenú s vysiesprevádza ročná téma, ktorá
laním koledníkov v Ružomsa ich snaží formovať a poberku v sobotu 12. decembra
vzbudiť k určitej činnosti. V
vo farskom kostole. Činnosť
školskom roku 2014/2015 Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko je hnutím, ktoré pôsobí hnutia môžete sledovať aj na
sme sa v ročnej téme Rozfacebookovskej stránke eRko
v obciach po celom Slovensku, pričom v Likavke je už 18. rok.
hýbme svet v dobrom zameLikavka.
riavali na čnosti trpezlivosť,
V závere by sme chceli poláska, vernosť. V súčasnosti sa do dňa v pravidelných intervaloch kontinenty, ich krásu a rozmani- ďakovať rodičom detí, zúčastňučinnosti eRka zapája viac 90 detí deti stretávajú aj na skúškach det- tosť.
júcich sa našich aktivít, za dôveru
a 17 animátorov študentov, ale i ského zboru, pričom svojim spePo prázdninách sme nový škol- i akúkoľvek podporu, obyvateľom
pracujúcich, ktorí poskytujú svoj vom sprevádzajú štvrtkové omše ský rok 2015/2016 začali témou podporujúcich eRko Likavka,
voľný čas bez nároku na finančnú s účasťou detí. Vyvrcholením celo- Láskou zmeňme aspoň kúsok obci, Farskému úradu Likavka
ročného stretávania sa detí a ani- zeme, pomocou ktorej sa bude- a najmä deťom, ktoré sa snažia
odmenu.
Počas roka animátori pre deti mátorov je letný tábor. Tento rok me zameriavať na cnosti milosr- využívať svoj čas plnohodnotne
organizujú okrem stretiek a pra- sme navštívili obec Zubák v okrese denstvo, zodpovednosť, miernosť. a chcú sa formovať na zrelé kresvidelných aktivít (Misijná púť detí, Púchov, kde sme na začiatku júla V novembri sme sa rozhodli navští- ťanské osobnosti.
Vysielacia pobožnosť spojená so zažili plnohodnotný týždeň plný viť v Diecéznom centre pre mládež
> Matúš Šuľa

týždeň plný prekvapení

obnovené budovy zdravotného strediska skolaudované
Kamerový systém, podlahové kúrenie, televízory a rádiá v čakárňach. To sú len niektoré novinky po rekonštrukcii objektov
Stavbou desaťročia z hľadiska náročnosti technickej i finančnej však
dozaista bola rekonštrukcia oboch budov zdravotného strediska. Po
decembrovej kolaudácii sú širokej verejnosti z našej obce a priľahlej
spádovej oblasti k dispozícii špičkové priestory spĺňajúce tie najprísnejšie kritériá.
Na oboch budovách bolo realizované zateplenie obvodových
múrov a stropov, výmena strešnej krytiny, prípojok a rozvodov všetkých inžinierskych sietí,
výmena okien a dverí. V budovách sú nainštalované výťahy
pre komfortný prístup zdravotne
hendikepovaných a mamičiek
s malými deťmi, kamerový systém monitorujúci prítomnosť pa-

cientov v čakárňach. Podlahové
kúrenie a ohrev vody sme zabezpečili prostredníctvom automatickej vykurovacej jednotky podporovanej slnečnými kolektormi.
Obe budovy disponujú dostatočným počtom sociálnych zariadení, vrátane tých, ktoré sú
určené pre imobilných pacientov.
Pohodu v čakárňach vylepšujú
inštalované televízory a rádiá.

Lekárky pri vyšetrenia a zákrokoch používajú úplne nové zdravotnícke vybavenie, doplnili sme
a postupne budeme dopĺňať aj
nábytok a zariadenie zdravotného strediska.
Celkový objem priamo preinvestovaných prostriedkov zo
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce tak presiahol sumu 1,2 mil eur.
Modernizácia zdravotného strediska i paralelne rekonštruovanej
budovy bývalého obecného úradu však so sebou prinesie i jedno
obmedzenie. Prístup vozidiel úz-

kym prechodom pomedzi novými
fasádami sa pýšiacimi budovami
nebude možný a na parkovanie
automobilov v najbližšej dobe vytvoríme podmienky v priestoroch
vyprataného staveniska medzi hasičskou zbrojnicou a dielňami pri
bývalom úrade.
Pacienti, ktorí budú navštevovať ambulancie na autách tak
budú musieť za vyšetreniami
prichádzať po uliciach Partizánov
a Mlynskej.
> Marián Javorka,
starosta obce
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Mužský lajblík bol vyrobený z čierneho súkna, v zadnej spodnej
časti zdobený plnenou výšivkou?

exkurzia v technickom parku
Žiaci 6. a 7. ročníka získali v Košiciach vedomosti, o ktorých ani netušili
V polovici októbra sa žiaci 6.
a 7.ročníka našej školy zúčastnili
na exkurzii v zábavnom technickom Steel parku v Košiciach. Cesta
bola zameraná na rozvoj technického myslenia žiakov a podporu
vyučovania technických predmetov v našej škole. Steel park, alebo inak kreatívna fabrika vznikla
v spolupráci Slovenskej akadémie
vied, U. S. Steel v Košiciach, Technickej univerzity a Univerzity P. J.
Šafárika v Košiciach. Návštevníci
majú k dispozícií viac ako 50 technických exponátov, ktoré si môžu
aktívne vyskúšať. Pôvodným zámerom organizátorov bolo ukázať
ľuďom, ako vzniká železo a celú
jeho púť až po finálne výrobky.
Neskôr sa celý projekt začal zameriavať na praktickú ukážku fungovania vecí okolo nás.
PRVÝ VEĽKÝ ZÁŽITOK
Prvým veľkým zážitkom pre našich žiakov bola cesta vlakom do
Košíc. Samozrejme aj cesta naspäť.
Cestou si žiaci zopakovali niečo
z geografie, niečo z konverzácie
a pár kapitol zo slušného správania
sa na verejnosti. V Steel parku mali

možnosť vidieť príbeh ocele – spôsob ako sa vyrába, ale aj to akým
spôsobom sa využíva v bežnom

Zaujal
aj robot, ktorý snímal
biometriu tváre, a potom
odhadoval našu náladu.
živote. Obdivovali sme hydraulické zariadenia, pomocou ktorých
si mohli žiaci vylisovať vlastné
autíčko, videli kus železa, ktoré
vznikne, keď život auta skončil.
O lietadlách sme sa dozvedeli v 3D
kine, kde sme občas nevedeli, či sa
lietadlo rúti priamo na nás a chytali
sme včely, ktoré vyletovali priamo
z plátna.
POKUSY S TEKUTÝM DUSÍKOM
Asi najviac nás zaujali pokusy
s tekutým dusíkom, vďaka ktorému sme mali možnosť vidieť
a pochopiť základné vlastnosti
supravodivých materiálov a ich
využitie v magnetizme. Zaujal nás

levitujúci vlak a mnohí zisťovali
ako objednať tekutý dusík priamo
do nášho laboratória. Okrem iného sme vďaka vlastnej hmotnosti
cestovali do stredu Zeme, kde sme
videli zloženie jednotlivých zemských vrstiev, pohybovali sme sa
vo výťahu, ktorý neťahal motor, ale
naše vlastné ruky.
ROBOTICKÝ FUTBAL
Zaujal aj robot, ktorý snímal biometriu tváre, a potom odhadoval
našu náladu. Zahrali sme sa robotický futbal a videli sme ako vyzerajú niektoré veci v elektrónovom
mikroskope, pretože v škole taký
nemáme. Tiež sme si odmerali
tep pred a po cvičení a niektorí si
odmerali silu a účinnosť svojich
myšlienok. Exponátov, ktoré našich žiakov zaujali, bolo veľa. Čo
nám však chýbalo, bol čas. Z exkurzie odchádzali spokojní nielen
žiaci, lebo spoznali fyziku, chémiu
a techniku zo zaujímavej strany
a urobili si deň voľna zo školy, ale
aj učitelia, lebo zistili, že mnohí žiaci majú skutočne veľa vedomostí,
o ktorých sme ani netušili.
> (bl, st, sn)

vstúpili sme aj na palubu titanicu
ôsmaci a deviataci opisujú svoje zážitky z veľkolepej výstavy v Bratislave
Na veľkolepej výstave v Bratislave sme sa zoznámili s osudmi
legendárneho Titanicu a jeho pasažierov, ale zároveň aj s búrlivým
obdobím technických objavov a
spoločensko-politickou situáciou na začiatku 20. storočia. Výstava sa pripravovala
trištvrte roka. Exponáty priviezlo 30 kamiónov a viac ako
tri týždne ju na mieste stavali.
Pri vstupe na výstavu každý
z nás dostal palubnú vstupenku. Vďaka nej sme prežili celú
prehliadku výstavy tak, ako
cestujúci na palube Titanicu.
Originálne artefakty, ktoré vylovili zo slávneho vraku na dne
oceána, nás fascinovali. Medzi
exponátmi sa nachádzalo vybavenie lode, kusy nábytku,
porcelán a osobné predmety
cestujúcich (šperky, kabelky).
Vďaka dokonalej rekonštrukcii kajút, strojovne či
jedálne sme všetci boli súčasťou doby na začiatku 20.
storočia. Zažili sme nádherné
dobové priestory, hluk stro-

jovní a následnú úzkosť pred reálnym nešťastím. Práve osobné zážitky návštevníkov a veľké množstvo reálnych exponátov zaraďuje
výstavu Titanic k najobľúbenejším

na celom svete. Veľká vďaka patrí
vedeniu školy, že nám spríjemňujú
vyučovanie aj takouto formou.
> žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
(ilustračné foto likavka.sk)

Výroky múdrych
Dieťa je vo svojej podstate tvor veľmi vnímavý. Vie si spojiť informácie, ktoré dostalo a dokáže z nich
vytvoriť studnicu nádherných a
vtipných bonmotov. Ponúkame
vám úžasné myšlienky našich
múdrych a vtipných detí. Sú ukážkou, že práca učiteľky okrem náročnosti prináša aj veľa veselých a
vtipných situácií. Veríme, že sa pri
nich aj vy zabavíte.
Povel z interaktívnej tabule:
Zvoľte si farbu! Lukáško: Čo to
znamená voliť si farbu? Šimonko: Nevieš? To je ako, keď si volíš
prezidenta.
učiteľka: Timko vyzleč si tričko,
je tu teplo, budeš sa potiť. Timko: Ja sa musím potiť, lebo mi
kázali mama a oco.
učiteľka: Bianka, na aké písmenko sa začína tvoje meno? Bianka:
Už sa nevolám Natália. Už som si
dala iné meno - Koráľ Božteková
učiteľka: Deti, pri behu si pomáhajte rukami, bude sa vám lepšie
bežať. Neuško: Pani učiteľka, vy
celkom dobre bežíte na to, že nekývate rukami.
Maťko: Pani učiteľka, my sme boli
na cintoríne. Keď zomrel Eduard,
dali ho spáliť a bol potom z neho
popol, lebo nechcel byť celý.
Dávidko (spev): Po nábreží, konár beží, konár vraný...
Darinka: Ja sa pôjdem učiť rozprávať k tete logotyčke.
Dávidko (sťahovanie obrázku strigy na PC): To je žejibaba.
Dávidko: Ja doma necvičím, čo
mi kázala teta lopedička, ja cvičím s mamou v kultúre (aerobik).
učiteľka: Maťko, nakresli si ešte
okienka, lebo keď si vymaľuješ
hrad, nebudeš ich mať, kde nakresliť. Maťko: Neboj sa, ja si vyfarbím tak špeciálne dookola.
učiteľka: Maťko, poď sem! Maťko, poď! Maťko: Nevieš, že nepočujem, lebo mi ráno nevyšpricovali uši?
Lujzinka: Pani učiteľka, na
obed máme husie hniezda (osie
hniezda).
učiteľka: Dávidko, aká je toto
farba? No ru... (ružová). Dávidko:
Ruková.
Maťko: Hurá, my máme v záhrade alpánok! (altánok).
Dominik: Ja som narodený na
snehu (v zime).
Simonka (prezeranie encyklopédie): Toto sú chorobnice (chobotnice).
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Posledná svadba v Likavke, kde bola nevesta oblečená
v sedliackom, sa konala v roku 1952?
učiteľka: Deti, ako sa volá mama
malého žriebätka? Deti: Konica,
konicina.
Dávidko: Tento slimák je bez domova (bez ulity).
učiteľka: Pozrite sa deti, tento
pavúk sa volá križiak podľa kríža,
ktorý má na tele. Dávidko: Aj pán
farár má takého.
(hra na písmenko L) - učiteľka:
Ako sa volá chlapec, ktorému sa
nechce nič robiť? Riško: Lenin,
leniv.
(hra na písmenko F) - Bianka: Fajčpauza.
Tobinko: Ja asi viem, pravdepodobne neviem. Maťko (prvý deň
v škôlke): Dobrý deň dievčatá (kuchárkam). Dávidko: Našiel som
lopatku na pieskoviskovi, tam pri
švíkačke. Tobinko: Ja mám nohavice hojenské, také nosia bojaky.
Oliverko: Pani učiteľka, na mňa
sa nespoliehaj (prosba o pomoc
pri upratovaní hračiek).
(odpoveď po 1000 a 1 noc) - učiteľka: Deti, kto si pamätá , ako
sa volalo klbko vlny v rozprávke?
Paťko: Guľko Oňurko (Guľko
Bombuľko).
Paťko: My sme kreslili repu, ale ja
neviem, čo to je. učiteľka: To je
to, čo si vytrhal starkej v záhrade.
Paťko: Jáj, to si mi mala povedať,
že je to burgyňa.
Tobinko: Pani učiteľka, tá chachuľka bola chutná (fazuľový prívarok).
učiteľka: Poď sem Oliverko, pomôžem ti so svetríkom. Oliverko:
Nepomôžeš, to sa nedá. Mama
povedala, že mám veľkú tekvicu.
učiteľka: Ale nemáš. Oliverko: Ale
mám, veď sa len pozri, aká je veľká.
Paťko: Ten zasnežený kopec sa
volá Malino Brtko.
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slová, ktoré postupne zanikajú...
Pokračujeme v zaujímavých exkurziách do histórie našej obce a zvykov našich predkov
Zmeny pozemkového vlastníctva v roku 1849, ktoré vznikli oddeľovaním zemepanskej pôdy od urbárskej a sceľovaním, vyvolali naliehavú potrebu jej dôkladnej evidencie. Do konca roka 1875 platil
na Slovenku uhorský systém mier a jednotiek hmotnosti. Od 1. 1.
1876 bol zavedený a roku 1907 opäť potvrdený metrický systém.
Najmenšou plošnou jednotkou
bola štvorcová siaha /3,596 m2/,
nasledovala merica /0,19 ha/, korec /0,29 ha/ a katastrálne jutro
/0,58 ha/. Rozsah pozemkov sa do
pozemkových kníh zapisoval v katastrálnych jutrách a štvorcových
siahach. Súčasný systém plošných
mier sa začal uplatňovať až za
predmníchovskej republiky.
ŽIADNA „MIKROVLNKA“
V tretej štvrtine 19. storočia sa
v Liptove chovali malé a chudé
kone, ktoré posmešne volali matrty. Prvá časť tohto zloženého
slova ma je skratkou prídavného
mena malý a druhá časť vyjadruje
vlastnosť vo význame chudý. Aj
v slávnom slovenskom filme Pacho, hybský zbojník odznela veta
„A hen Jano od Matrtajov.“ Od
osemdesiatych rokov 19. storočia
však bolo rozhodnuté, vzhľadom
na vzrast a úžitkovosť koní, chovať
len ušľachtilé plemená.
Poživatiny, teda potraviny, pochutiny a nápoje sa označovali ako
strova alebo živnosť. Tepelne upravené jedlá sa pripravovali pôsobením tepla a varu v kozube. Bolo to
otvorené ohnisko zo skál a hliny
umiestnené v pitvore. Varilo sa vo visiacich kotlíkoch a hrncoch, ktoré sa
kládli na trojnožky, ľudovo nazývané
trajfúsy /z nemeckého Dreifus/. Murované sporáky známe pod menom
šparhéty /z nemeckého Sparherd/
sa začali stavať koncom 19. st.
Pre nedostatok možností dlho-

dobo skladovať mäso v čerstvom
stave, sa toto konzervovalo soľou
a označovalo ako nasolené mäso,
nasolená baranina. Druhou formou bolo konzervovanie dymom,
údením, údená bravčovina.
V rámci uspokojovania životných
potrieb nastala v poslednej štvrtine 18. storočia v Liptove zmena. Týkala sa množstva a skladby
stravy. K chlebu, múčnym jedlám,
kapuste a strukovinám pribudla
nová plodina, ktorá sa stala pravým dobrodením a takmer každodenným jedlom. Boli to zemiaky.
Zemiaky sa prostredníctvom Španielov dostali do Európy zo svojej
pravlasti Južnej Ameriky v druhej
polovici 16. storočia. V čase, keď
sa zemiaky u nás udomácnili, bolo
Slovensko ešte Uhorskom.
PRIEKOPNÍKOM BOL NEMEC
Priekopníkom pestovania zemiakov v Liptove bol nemecký
záhradník. Experiment začal roku
1774 na poliach Pongrácovcov
a pokračoval na erárnych panstvách. Záhradník pochádzal zo
Švábska. Preto sa predpokladá, že
od tohto vznikol krajový názov pre
zemiak v podobe švábka. Druhý
výklad názvu švábka vychádza zo
staršieho pomenovania švábska
repa. Z neho sa utvorili dva názvy.
V Liptove a na dolnej Orave sa udomácnil názov švábka a na strednej
a hornej Orave názov repa. Švábka
zaujala pevné miesto v ľudovej
strave vo všedný deň aj sviatok.

Význam švábky vo výžive človeka
je veľavravne vyjadrený v úsloví:
„Švábku sme si pod polievku, švábku v chlebe máme, švábku sme si
miesto mäsa, švábkou zajedáme.“
Mizierka bol uzučký nezastavaný pás medzi drevenicami, ktorý
oddeľoval susediace domy od
seba. Pri požiaroch úzka mizierka
nezabránila preskočeniu ohňa na
susednú drevenicu.
DURŠLÁGY, PAJZLE, ZÁVITNÍKY...
Cieňa bol zakrytý, zatienený
priestor medzi drevenicou a drevárňou. Kosci pred kosením kuli,
poklepkávali kosy pred kosbou
pod cieňou. Dedinský kováč mával
v kováčskej šmikni všelijakých nástrojov vždy neúrekom. Okrúhle,
podkovné i podoskové kliešte,
špicangle i zobáky a rapantové
klieštiská, ktorými sa narážala obruč. V šmikni bolo vidieť francúzsky
i násadkový kľúč, pilníky i rašpľu, no
aj kladivá od najmenšieho hámrika
až po velikánsky mlat i zaostrené
priebojníky. Ďalej mal duršlágy,
pajzle, závitníky a rundhámery.
Tieto nástroje a ich názvy naháňali
strach prizerajúcim sa deťom. Ale
inokedy vzbudzovali úctu pred kováčskym majstrovstvom.
Kováč spravil aj obrúčky, kariky
prasatám do rypáka, aby neryli
v palántoch. Tiež zhotovil takzvané
papuče, čo sa podkladali pod koleso
voza na hamovanie. Rozpálený ráf
– obruč na koleso voza – stenšovali
dvaja chlapi pravidelnými údermi
a tretí cifroval udierajúc kladivom
naprázdno po nákove. „Ako len štimujú,“ šuškali si prizerajúce sa
deti. Takáto nôta sa páčila všetkým
naokolo a s pôžitkom ju vnímali.
> Pavel Fain

učiteľka: Jakubko, skús spapať aspoň jednu lyžičku kapusty, vieš aká
je dobrá? Jakubko: Už sa nechcem
rozprávať so žiadnou kapustou.
učiteľka: Aďka, ty si bola dlho
chorá, čo ti bolo? Aď ka: Mala
som len veľký kašeľ, aj som sa
modlila a kašľala som a kašľala.
učiteľka: Deti, zoberte si zo skriniek klobúky a čiapky a dajte si
ich na hlavu. Patrik: Ja mám v
skrinke len šuntovku.
Rozhovor dvoch detí - Eliška: ...a
keď bol zranený, aj ho zašívali?
Stellka: Deti sa nezašívajú, len
ľudia sa zašívajú.
učiteľka: Paťko, ale si fešák, kto ťa
strihal? Paťko: Veronika. učiteľka: A to kto je? Paťko: Švagerka.
> učiteľky materskej školy

Pohľad na Likavku z úpätia Mnícha spred niekoľkých desaťročí. (Foto: Archív Liptovského múzea v Ružomberku)
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Následkom požiaru z 20. augusta 1876 zhorelo v Likavke vyše
60 domov s gazdovskými stavmi a dobytkom?

ŽIVOTOM IDE OBETAVO
A ČESTNE: ŠTEFAN PENCIAK

z lásky k divadlu...
Láska k divadlu je stále v našich srdciach a spomienkach. Radi
hráme a spomíname na odohrané divadelné hry, na úsmevné
príbehy, ktoré sme zažili počas vystúpení, ale aj hercov, ktorí
už nie sú medzi nami. Je pravdou, že za ostatné roky existencie
našej organizácie nastal pokles počtu hercov a odohraných divadelných hier.
Dnes sa už nezapájame do
rôznych divadelných súťaží, ale
hráme pre seba. Nechceme nechať vyhasnúť plamienok, ktorí
zapálili naši predchodcovia. Výber hier je čoraz ťažší, skĺbiť počet hercov s vekovou kategóriou
a pracovnou vyťaženosťou mladších hercov je náročné. Náš divadelný kolektív úzko spolupracuje
s metodičkou Evou Štofčíkovou,
ktorá pôsobí ako metodička pre
divadlo LKS Liptovský Mikuláš
a jej pomoc si nesmierne vážime.
Z úcty k ľuďom, ktorí počas
nášho divadelného života boli
aspoň na chvíľu súčasťou kolektívu, sme sa rozhodli naštudovať
hru domáceho dlhoročného likavského ochotníka a režiséra
Ondreja Lanovca Keď ženy veria
v bosorky. S touto hrou sme sa
predstavili na krste Monografie
o obci Likavka v septembri 2014.
Hru sme upravili, hercov preobsadili a znovu naštudovali, aby sme
splnili podmienky celoštátneho
seniorského divadla, na ktoré
sme sa prihlásili. Festival seniorského divadla sa koná na počesť
Stanislava Chrena, ktorý úzko
spolupracoval s naším združením. Stanislav Chren bol tajomník
Ústredného výboru Zväzu divadelných ochotníkov Slovenska,
hlavným iniciátorom celoštátnej
prehliadky a seminára o ľudovom
divadle Návraty k ľudovému divadlu, ktoré sa konali v Likavke
pod organizačnou záštitou Základnej organizácie Zväzu divadelných ochotníkov Slovenska (ZO
ZDOS) v rokoch 1976 – 1982.
Aj v neskoršom období (1996
a 1998) boli likavskí divadelníci
organizátormi celoslovenského

podujatia - Celoštátnej prehliadky a seminára o ľudovom divadle.
Naša úprimná túžba zahrať si na
festivale sa nám splnila, a tak sme
si uctili jeho pamiatku. Stanislav
Chren bol výborný divadelník a
organizátor slovenského divadelníctva, ale predovšetkým priateľ,
ktorý miloval divadlo a neskonale
si vážil ľudí v ňom. Spomienky na
spoluprácu s ním sú pre starších
členov súboru stále živé a podnecujúce k ďalšej ochotníckej činnosti.
Celoštátna prehliadka seniorského divadla sa konala 23. až 25.
októbra v Kanianke. Bola koncipovaná ako nesúťažná prehliadka
amatérskeho divadla dospelých,
ktorí vo svojej inscenačnej praxi
reflektujú zákonitosti divadla ako
umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé, alebo detské publikum. Prehliadka vytvára priestor
pre prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a rozvoj amatérskych
divadelných súborov dospelých a
seniorského divadla.
Z iniciatívy vedenia Divadelného
odboru Matice slovenskej, ktorého sídlo je v Liptovskom Mikuláši
a v spolupráci s ďalšími organizáciami - Liptovským kultúrnym
strediskom, Domom kultúry a
Mestom Liptovský Mikuláš, sme sa
prezentovali s naštudovanou hrou
14. novembra pri príležitosti osláv
185. výročia od uvedenia prvého
slovenského ochotníckeho divadla
v Liptovskom Mikuláši. Všetci pevne veríme, že naše zanietenie pre
divadlo bude ešte dlhé roky oslovovať širokú verejnosť.
> Miroslava Raksová,
predseda ZO ZDOS Likavka

Oceňujeme zásadovosť i odvahu Štefana
Penciaka, s ktorou háji
nielen záujmy členov
Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (SZPB), ale
tiež tejto krajiny. Má
mimoriadne vyvinuté
sociálne cítenie. Preto
toľko úsilia a času venuje na zaistenie sociálnych práv vyplývajúcich zo zákona. Má rád ľudí
a slovenské hory - miloval Veľký
Choč, s ktorým sa rozlúčil výstupom pri svojom životnom jubileu
80 rokov.
Do radov odbojárov vstúpil
v roku 2000. Od začiatku sa aktívne podieľal na živote odbojárskych organizácií v obci aj celom
okrese. Zvolili ho do funkcie tajomníka a pokladníka Základnej
organizácie SZPB v Likavke. Bol
členom predsedníctva a niekoľko
rokov členom pléna Oblastného
výboru SZPB v Ružomberku. Po
zásluhe sa stal nositeľom zväzových vyznamenaní a ocenení.
Už ako chlapec si počas 2. svetovej vojny uvedomoval, čo znamená národný zápas za oslobodenie. Bolo preto samozrejmé, že
ako sympatizant protifašistického
boja vstúpil do odbojárskej organizácie a aktívne v nej pracoval aj
na úrovní okresného a oblastného výboru SZPB.
Pri príležitosti 70. výročia Dňa
víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. sv. vojny mu Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov
slávnostne udelil medailu Milana
Rastislava Štefánika I. stupňa, ktorú si prevzal 29. apríla.
Jeho život samozrejme nebol
iba v SZPB. Nastúpil do závodu
ČSAO v Likavke. Vyučil sa v profesii automechanik. V tomto odbore zotrval po celých 43 rokov.
Profesijne postupoval. Začal ako
robotník, prešiel funkciou majstra
a vedúceho výroby. Vďaka svojim organizačným schopnostiam
a odborným znalostiam sa nako-

niec stal riaditeľom
závodu, v ktorom už
poznal každý stroj
a problém. A práve
riešením problémov
si získal vysokú autoritu. Zapojil sa do
mládežníckeho hnutia v obci Likavka,
prispel k socializácii
poľnohospodárstva,
ale
predovšetkým
pomáhal budovať závod, v ktorom začínal.
Celoživotná práca našla odozvu
na celoslovenskom aktíve popredných pracovníkov dopravy,
cestného hospodárstva a automobilového opravárstva, na ktorom ocenili statočnú
a obetavú prácu pre spoločnosť
a najlepším pracovníkom udelili
štátne a rezortné vyznamenania.
Medzi desiatimi pracovníkmi dopravy, ktorým prezident republiky prepožičal štátne vyznamenanie Za pracovnú vernosť bol
i Štefan Penciak, riaditeľ závodu
Československých automobilových opravovní, n. p., Lučenec,
závod Likavka.
Vysoké štátne vyznamenanie
prepožičané prezidentom republiky bolo ocenením jeho dlhoročnej práce. Závod ČSAO v Likavke
sa pod jeho vedením zaradil
medzi tie filiálky v rámci podniku ČSAO Lučenec, ktoré dlhodobo a vzorne plnili hospodárske
úlohy. Závod bol dodávateľom
generálnych opráv motorov nákladných vozidiel Tatra a Avia.
Ročne ich tu opravili viac ako
1000 kusov. Zlepšili sa i pracovné
podmienky zamestnancov, začali
prevádzku nových výrobných objektov a využívali aj nové sociálne priestory. Bol pritom prísnym
a súčasne vnímavým a láskavým
nadriadeným, za ktorým mohli
ľudia kedykoľvek prísť i so súkromnými problémami. Vypočul,
poradil, pohladil úprimným slovom. V závode ČSAO pracoval do
odchodu do dôchodku. Bol srdcom aj dušou verný podniku. Je
hrdý Likavčan. Touto
cestou mu ďakujeme za životné úsilie,
statočnú prácu, za
priateľstvo.
> Alžbeta Špirková,
tajomníčka
Oblastného výboru
SZPB Ružomberok
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Pri požiari v roku 1878 v Likavke
zahynuli dve ženy a syn majiteľa domu?
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dedinská folklórna skupina oslávila 15. výročie
Medzi najväčšie úspechy folkloristov patrí postup na celoštátnu prehliadku Nositelia tradícií, kde získali viacero ocenení
Takmer zaplnenú sálu Kultúrneho domu v Likavke potešil v 10. októbra galaprogram venovaný Dedinskej folklórnej skupiny Likava
(DFS) pri príležitosti 15. výročia jej založenia. Hneď v úvode podujatia sa predstavil vzácny hosť – Folklórny súbor Váh z Liptovského
Mikuláša, ktorý svojimi tancami Nad tou vyšnejšou, Z tej Šuňavskej
krčmičky a Východňanci rozjasal srdcia prítomných divákov.
Ale venujme sa oslávencovi. Prostredníctvom slov konferencierky
Alexandry Staňovej sme sa v spomienkach preniesli
do roku 2000, kedy
na podnet bývalého
starostu obce Vladimíra Roška a v spolupráci s umeleckým
vedúcim Folklórneho súboru Liptov
Vojtechom Littvom,
Jánom Mudičkom
starším a Jozefom
Haluškom skupina
vznikla.
Jubilejný 25. ročník Detského folklórneho festivalu
bol
odrazovým
mostíkom v jej
úspešnej
kariére.
Práve na tomto festivale sa prvý raz
predstavila tancom
Faktorský, ktorého
choreografiu spracoval Vojtech Littva
a hudbu upravil Julián Veverica.
Roky 2000 – 2005 boli veľmi
bohaté v tvorbe pri zostavovaní
repertoáru skupiny, vznikali choreografie skoro všetkých tancov
a pásiem. Nedá nám nespomenúť
aj likavskú rodáčku Andreu Jágerovú, ktorá sa výrazným spôsobom
podieľala a aj podieľa na repertoári

skupiny, za čo jej patrí veľké Ďakujeme.
Výsledkom spolupráce DFS Li-

Bystrici roku 2003, kde sa umiestnila medzi šiestimi najlepšími, získala cenu a diplom za vynikajúce
dramaturgicko-režijné stvárnenie
Likavskej svadby. V roku 2009 sa
zúčastnila s fašiangovým pásmom
Likavská bursa na tej istej celoštátnej súťaži.
Okrem tradičných festivalov a
folklórnych slávností vo Východ-

kava s Andreou Jágerovou bolo
nahratie CD ľudových piesní z Likavky s názvom Šecki sa peknie do
jednieho.
Medzi najväčšie úspechy skupiny patrí postup na celoštátnu
prehliadku dedinských folklórnych
skupín Nositelia tradícii v Banskej

nej, v Heľpe, Pliešovciach, Detve,
Lúčkach, Myjave, Čičmanoch, Zuberci, Dubnici nad Váhom, Klenovci sa DFS predstavila aj v zahraničí,
konkrétne v Poľsku, Rumunsku
a v Českej republike.
Na sobotňajším galaprograme
sa DFS predstavila tancami Fak-

torský, Regrútsky, Pod Borovinou
a pásmom Doplatky.
Krásnym spevom sa predstavila
Mirka Bystričanová a Kristína Brtková. Veľký úsmev na tvári nám
vyčarili vedúci, ako aj dlhodobí
členovia skupiny svojimi spomienkami a vtipnými zážitkami. Na
záver galaprogramu sa ujal slova
starosta Likavky Marián Javorka. Z
jeho rúk si prevzali čestné uznania
k 15. výročiu vzniku
a za rozvoj a šírenie
folklórnych tradícii
obce, bývalí, ako aj
súčasní
členovia:
Vojtech Littva, Ján
Mudička st., Jozef
Nemček,
Eduard
Hrčka, Julián Veverica in memoriam,
Jozef Haluška in
memoriam, bývalý
starosta obce Likavka Vladimír Roško
a samozrejme celá
folklórna skupina,
zastúpená Janom
Mudičkom
ml.
a Jurajom Pšenom.
Okrem tohto ocenenia si vedúci skupiny prevzali symbolický občiansky
preukaz vystavený
obecným úradom.
V súčasnosti má DFS 35 členov,
ľudovú hudbu vedie Michal Švento ml., umeleckým vedúcim je Ján
Mudička st. a organizačným vedúcim Juraj Pšeno.
> Jozef Peniak
(foto: likavka.sk)

aj v likavke môžeme podporiť humanitárne projekty v afrike

Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí), spojená
so zbierkou pre rozvojové projekty
v afrických krajinách. Na Slovensku
má Dobrá novina dlhoročnú tradíciu, ktorá tento rok otvorila svoj
21. ročník. V súčasnosti ide o najväčšiu dobrovoľnícku opakovanú
akciu na Slovensku. Počas vianočného obdobia sa skupinky detí,
sprevádzané staršími animátormi,
vydávajú do príbytkov rodín v dedinách a mestách na celom Slovensku, ohlasovať radostnú zvesť
o narodení Krista. Stávajú sa poslami nádeje, pokoja a radosti. Súčasne zbierajú finančné prostriedky,
ktorými Dobrá novina podporuje projekty v krajinách afrického
kontinentu, predovšetkým v Keni,

Južnom Sudáne, Ugande, Etiópii
a Rwande.
Naša farnosť je tiež súčasťou
tohto nádherného diela, ktoré pomáha zmierňovať chudobu tých
najbiednejších z nás. Prvý raz sme
sa zapojili do koledovania v roku
1997 a s prestávkami koledujeme
už desiaty rok. Počas adventného
obdobia pripravujeme stretnutia,
na ktorých sa animátori s deťmi
pripravujú na koledovanie. Príprava spočíva v nácviku programu, kolied a príprave kostýmov.
Každý rok máme k dispozícii metodické materiály, ktoré prinášajú
informácie, námety na aktivity
s deťmi, a tak pomáhajú hlbšie
preniknúť do danej problematiky.
Témou 21. ročníka Dobrej noviny je „MajiyaMaisha“, v preklade

zo svahilčiny Voda života. Ťažiskové projekty sú práve v oblastiach,
kde nedostatok vody sťažuje život
ľudí. Konkrétne ide o oblasť Turkány, v severnej časti Kene, ktorá
patrí medzi najsuchšie oblasti sveta obývané ľuďmi. Spolu s deťmi
si teda chceme nastaviť zrkadlo
a pozrieť sa ako náš spôsob života ovplyvňuje kvalitu vody v krajinách, ktoré sú nám vzdialené.
Chceme prispieť k férovejšiemu
svetu, aj preto koledujeme a zaujímame sa o dianie u nás doma i vo
svete.
Ďakujem všetkým, či deťom
alebo animátorom, za ich ochotu
a otvorené srdcia pre veci, ktoré
siahajú za hranice našej pohodlnosti a predovšetkým ľuďom, ktorí
prijímajú koledníkov do svojich

domovov. Tí, ktorí by chceli tento
rok prijať koledu, sa môžu zapisovať v predsieni nášho farského
kostola na pripravený hárok. Koledovať sa bude 27. decembra v popoludňajších hodinách. Takisto Vás
pozývame na prezentáciu dobrovoľníčky Ivky Havránkovej z Veľkej
Lomnice, ktorá strávila niekoľko
mesiacov v Keni, v jednom z projektov, podporovaných Dobrou
novinou. Prezentácia sa uskutoční
18. decembra o 18.30 h v kostole.
Na záver mi dovoľte v mene všetkých animátorov eRka popriať, aby
nastávajúce Vianočné sviatky boli
pre vás časom pokoja a radosti,
a nie len sviatky, ale každý deň vo
vašom živote.
> Matúš Šuľa
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minulosti boli chlapci
z Likavky zázemím pre
oddiel vzpierania Slávia
Ružomberok ktorý dvakrát
vyhral SNL, neskôr v ére
samostatného
Slovenska
posilnili aj TJ Diana Orol
Ružomberok, ktorý vyhral
trikrát extraligu. Vynikajúce
výsledky tu dosiahli najmä
bratia Peter a Juraj Burgárovci a mnohí ďalší.
Ale až v roku 2015, na podnet
starostu Mariána Javorku, som
sa chopil iniciatívy a s chlapcami,
ktorí skončili účinkovanie v mládežníckych kategóriách, sme
založili oddiel vzpierania pri OŠK
Likavka. Po schválení vedením
OŠK a stanovením rozpočtu sme
podali prihlášku do súťaže mužov. Do najvyššej súťaže extraligy
sa okrem nás prihlásilo do druhej
najvyššej súťaže 15 družstiev. Na
1. kolo však nastúpilo len 12 družstiev, naše družstvo obsadilo 7.
priečku.
Lídrom družstva bol náš odchovanec a bývalý člen VŠK Dukla B.
Bystrica Jakub Žilava, výborne mu
však asistovali aj hosťujúci Jakub
Hromjak, ešte dorastenec, a naši

Ďalší veľký požiar vznikol v auguste 1909,
zhoreli všetky domy z južnej strany obce?
juniori Šimon Hatala či Tomáš Matúška. Družstvo doplnili Peter Olos
a Tomáš Hološ.

Druhé kolo sa uskutočnilo v Košiciach. Naše družstvo nastúpilo
už bez Jakuba Žilavu, ale s Grego-

vysoké ciele vzpieračov
Družstvo OŠK Likavka - vzpieračský oddiel, sa v budúcej sezóne
predstaví v druhej najvyššej republikovej súťaži

rom Veselým a obsadilo 5. miesto.
Finálne kolo sa uskutočnilo v B.
Bystrici, kde sme v celej súťaži
po troch kolách skončili na 5.
mieste, čo znamená že v novej štruktúre súťaží v ročníku
2016, v ktorom bude 1., 2. a 3.
liga, naše družstvo nastúpi
v druhej najvyššej súťaži. Aj
v nasledujúcej sezóne si kladieme pomerne vysoké ciele - skončiť v tejto súťaži na
3. mieste. Rokujeme o posilnení
družstva ktorého základ budú
tvoriť: Jakub Hromjak, Šimon
Hatala, Gregor Veselý, Peter Olos
a Tomáš Hološ.
Pretekárom želám do budúcej
sezóny, aby ich obchádzali zranenia a mali veľa chuti do ďalšieho
tvrdého tréningu.
Na tréningy pozývame aj nových adeptov a adeptky vzpierania vo veku od 12 do 14 rokov.
Tréningy pre začiatočníkov sú
v pondelok a štvrtok od 14.00 do
15.00 h.
> Marián Buschbacher,
predseda vzpierania
OŠK Likavka

dobrovoľní hasiči: 16 výjazdov a výcvik v stredisku lešť
Rok 2015 sa pomaly, ale isto blíži k svojmu koncu a nám prichodí obzrieť sa späť a zhodnotiť našu činnosť v uplynulom roku. Veď
tento rok bol opäť plný plánovaných, ale aj neočakávaných udalostí
– tak v oblasti kultúrnej, športovej, aj zásahovej.
Snáď najlepšou motiváciou, ako
pritiahnuť medzi nás dobrovoľných hasičov nové tváre, je šport,
adrenalín, priateľstvá a zábava
s tým spojená. Aj preto sa nám
už dlhé roky darí úspešne vychovávať „hasičské“ deti a mládež,
vštepovať im zásady dobrovoľnosti, nezištnej pomoci a fair play.
V tomto roku náš hasičský krúžok
navštevuje vyše 30 likavských detí
vo veku 6 až 16 rokov. A že ich hasičstvo skutočne baví, vidno aj na
umiestneniach na detských hasičských súťažiach. Veď z ôsmich
súťaží domov doniesli až 12 pohárových trofejí.
DRUŽSTVO ŽIEN NESKLAMALO
Z detí nám postupne vyrastajú silní a vytrvalí mladí hasiči vo
veku 15 až 18 rokov, ktorí tvoria
dorastenecké družstvo. Aj týmto
mladým chlapcom sa pomerne
dobre darilo, keď si postupom
z okresného kola vybojovali miestenku na krajskom kole dorastencov v Hliníku nad Váhom. V tomto
roku dorastenci získali celkovo
tri pohárové umiestnenia. Družstvo žien tradične nesklamalo
a svojimi výkonmi na okresnej
a krajskej úrovni potvrdili pozíciu

už tradične Bravčovými hodmi,
každoročne sme tiež nápomocní
pri slávení sviatkov Veľkej noci, stavaní májov, Detskom folklórnom
festivale, alebo iných obecných
podujatiach a samozrejme vlastnou hasičskou súťažou, ktorú každoročne organizujeme v lete, na
jar a na jeseň pre deti.

favoritiek, pričom sa opäť prebojovali až na najvyššiu slovenskú
hasičskú súťaž – Majstrovstvá SR
v hasičskom športe, ktoré sa konali
tento rok v blízkych Turanoch. Tu
dosiahli zatiaľ svoj najlepší výsle- MEDZI NAJLEPŠÍMI
dok – 5. miesto. Družstvá ligistov,
Ostatné roky sú pre Dobrovoľnú
mužov a „starých
požiarnu ochrapánov“ tiež pranu na Slovensku
videlne skúšajú
prelomovými.
šťastie na ďalVeď taká obnova
ších pohárových
hasičskej technipribudol do vybavenia staronový ky, akú zažívame
súťažiach s viac
prírastok - cisternová automobilová za ostatné roky,
či menej úspešstriekačka na podvozku Tatra 148 s tu bola naponými pokusmi.
objemom nádrže 6 600 l vody. sledy pred vyše
V každom prípade môžeme
40-timi
rokmi,
skonštatovať, že súťažná sezóna keď hasičské zbory na Slovensku
2015 bola pre likavských hasičov dostali teraz už staručké hasičské
opäť veľmi úspešná, veď vitríny ha- Avie. I nám tento rok opäť pribusičskej zbrojnice zdobí 25 nových dol do vybavenia staronový prípohárov: z toho 15 krát za prvé rastok – cisternová automobilová
miesto; päťkrát boli hasiči z Likav- striekačka na podvozku Tatra 148
ky druhí; tri poháre pribudli za s objemom nádrže 6 600 litrov
tretie miesta a tiež vybojovali dva vody, ktorá je obrovskou pomocou
pekné putovné poháre. Nič však v boji s požiarmi. V tomto roku sa
nie je zadarmo, ale každé víťazstvo náš zbor vďaka svojmu technickébolo poctivo vydreté na častých mu vybaveniu a dostatočne vyškohasičských tréningoch počas celé- leným členom zásahovej jednotky
ho roka.
zaradil medzi 72 najlepších dobrovoľných hasičských zborov SlovenZAČÍNAME BRAVČOVÝMI HODMI
ska v kategórii A.
V kultúrnej oblasti začíname rok
Aj preto bývame už pomerne

Aj tento rok

často povolávaní z operačného
strediska Krajského riaditeľstva
v Žiline na zásahy aj mimo katastra našej obce. V uplynulom
roku sme mali spolu 16 výjazdov
k požiarom, nehodám, spadnutým stromom či iným technickým
záležitostiam. Okrem toho sme sa
zúčastnili, ako vôbec prvý dobrovoľný hasičský zbor, profesionálneho hasičského výcviku vo
vojenskom výcvikovom stredisku
Lešť.
Cvičenia, práca a starostlivosť o
hasičskú techniku a rôzne školenia nám neustále pomáhajú zdokonaľovať sa v boji proti živlom.
PREVENCIA NA PRVOM MIESTE
Prevencia je ale vždy na prvom
mieste a prianím je, aby našu pomoc nikto nepotreboval pri záchrane života, zdravia a majetku.
Preto vás prosíme, buďte vždy
opatrní pri každej svojej činnosti, buďte predvídaví a všímaví
k tomu, čo sa okolo nás deje a nebojte sa snáď aj napomenúť tam,
kde je to nutné. Likavskí hasiči sú
pripravení pomôcť všade tam, kde
je naša pomoc potrebná a možná,
preto sa na nás neváhajte obrátiť.
Prajeme vám všetkým, aby ste
nastávajúce vianočné sviatky
prežili v pokoji, láske a bezpečí so
svojimi najbližšími. Vaši likavskí
hasiči.
> (pb)
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Odev v Likavke v časoch pred niekoľkými desaťročiami,
pracovný aj sviatočný, bol veľmi málo zdobený?
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meteníci v prvej lige: veríme v nadstavbovú časť
Podrobný pohľad na účinkovanie florbalistov z Likavky v druhej najvyššej slovenskej súťaži za uplynulé týždne

U

ž piateho septembra sme
vycestovali
na svoj prvý prvoligový zápas. Naším
súperom bol TJ Sokol
Gajary. Súper na nás
vybehol vo vysokom
tempe a celkom nám
robilo problém vysporiadať sa s tvrdou
hrou. No netrvalo
dlho a vyrovnali sme
hru, ba dalo by sa povedať, že my sme boli
tí, ktorí určovali systém. Napokon sme si
so súperom poradili s
celkovým skóre 9:3.
V druhom kole nás
čakal ťažší súper Snipers Bratislava. Po
prvý raz v našej ére
sme nocovali mimo
domova a hrali na
druhý deň. Súper bol
úplne niekde inde. Od
začiatku nás v podstate k ničomu nepustil a
naša oklieštená zostava jednoznačne nestačila a podľahla Bratislavčanom 9:2.
PREMRHANÉ ŠANCE
Tretie kolo a opäť súper, ktorý je v
tejto súťaži ako doma - Topoľčany.
Od začiatku sme sa do protivníka
pustili bez akéhokoľvek strachu
a po prvej tretine svietil na tabuli
stav 1:4 v náš prospech. Keby sa
útočníci nebavili pred brankárom,
mohlo byť poľahky aj 15. Toto sa v
závere ukázalo ako rozhodujúce. V
druhej tretine sa hra vyrovnala, no
ešte stále sme viedli 3:7. No tomu,
čo sa dialo v poslednej tretine, asi
nik z nás nerozumel. Súper zariskoval a bezhlavo sa vrhol do útoku, čo po náhodných troch góloch
znamenalo stav 7:7. My sme ešte
niečo skúsili, no chýbal náskok z
prvej tretiny, a napokon sme si zápas nechali ujsť prehrou 9:7.
V štvrtom kole sme privítali na
domácej pôde Harvard Partizánske. Opäť sme začali dobre a
po prvej tretine sme viedli 3:0. V
druhej sa hra vyrovnala, no končila
za stavu 4:2. Všetci sme dúfali, že
predchádzajúci scenár sa nezopakuje, no opak bol pravdou, tretiu
tretinu sme prehrali 1:5, a tak sme
si prehrali vlastnou vinou druhý zápas v poradí.
TESNÁ PREHRA MRZÍ
Piate kolo a proti sa postavil
celok, ktorý bol v tom čase na
druhom mieste. Od začiatku to
bol oku lahodiaci florbal z oboch

strán. Košice sa po zápase vyjadrili,
že si lepší florbal ešte so žiadnym
družstvom nezahrali. Pre nás potešujúce, no na druhej strane tesná
prehra 3:2 dosť mrzí.
V šiestom kole sme privítali Spišskú Novú Ves. Prvé dve tretiny
to bol na góly vzácne vyrovnaný
priebeh a oba celky sa striedali vo
vedení. Prvá tretina skončila 3:3
a po druhej bol stav 5:5. V tretej
tretine sa nám podarilo súperovi
nastrieľať 5 gólov, pričom Spišiaci
skórovali len raz, a tak sme sa tešili
z výhry 10:6.
16:1 PROTI MODRE
V siedmom kole sme nastúpili
proti Detve, ktorá vedie pole družstiev v tabuľke. Prvú tretinu sme
síce prehrali 1:0, no obraz našej
hry bol v poriadku a aj napriek
kvalitám súpera sme mu nedovolili odskočiť na viac ako jeden gól.
V druhej tretine oba celky dali po
dva góly a tridsať sekúnd pred
koncom bol stav vyrovnaný 4:4.
No opäť sme sa netešili zo skalpu
súpera a prehrali 5:4.
V nasledujúcom dueli sme hrali
proti Nitre. Súper vypadol z extraligy, a tak sme nastupovali s určitým rešpektom. No počas zápasu
sa hráči chytili a postupne sme
viedli 4:2. Vyzeralo to, že máme vo
vrecku ďalšie body, no opak bol
pravdou. Opäť sme v závere prišli
o vedenie a prehrali 7:6. Deviate
kolo sa odohrávalo na našej pôde
a proti sa postavila Modra. Tí čo

boli na zápase skonštatovali, že sa
chvíľami nudili a že zápas bol jednostranný. My sme po peknom výkone, ktorý miestami pripomínal
exhibíciu vyhrali 16:1.
MÁME AJ SKALP TRNAVY
V desiatom kole prišla k nám Trnava, ktorá sa netají ambíciami vyhrať túto ligu, no my sme boli proti. Už po jeden a pol minúte sme
viedli 2:0. Rýchly začiatok možno
rozhodol, lebo hra sa celkom vyrovnala, aj keď stále sme si držali
odstup. V závere sa súper pokúsil
o hru bez brankára, čo využil náš
dobre napádajúci Filip Falkoš a
upravil do prázdnej brány na konečných 8:5.
Jedenáste kolo sa hralo netradične v utorok. A vyzerá, že aj keď je
to štátny sviatok a my by sme mali
oslavovať, nebolo čo. Súper hrá na
menšom ihrisku, ako je dovolené
a má to dobre nacvičené. Prehrali
sme jednoznačne 7:0 aj napriek
tomu, že všetci na ihrisku dreli, nič
nám nešlo a nik sa nedokázal presadiť proti prehustenej súperovej
obrane.
Dvanáste kolo znamenalo odvety, a tak sme vedeli ako, ktorý súper zahrá a chceli sme tieto informácie zúročiť. Ako prvý v odvetách
prišiel na našu palubovku Snipers
Bratislava. Vysoká prehra z úvodu
súťaže, bola výzvou zahrať lepšie.
Odohrali sme dve skvelé tretiny,
prvú a tretiu no trojminútový výpadok v druhej nás stál stratu tak

potrebných bodov a prehru 8:6.
Určite lepšie ako prvý vzájomný
zápas, no mali sme súpera na svojich hokejkách a zase sme to premárnili.
Trináste kolo nebolo pre nás nešťastné, akoby číslovka naznačovala. V odvete sa u nás predstavili
Gajary. V prvom zápase sme si s
nimi poradili a iné dianie nik ani
nepripúšťal. Od začiatku sme ukázali, podľa koho taktovky sa bude
hrať. Po prvej tretine sme vyhrávali
5:0, v druhej sme opäť troch poľavili a vyhrali ju len 2:1, no v tretej
sme opäť predviedli svoju hru a
vyhrali ju 6:1 - celkovo 13:2, čo
bolo lepšie ako náš prvý vzájomný
zápas.
NAJBLIŽŠÍ PROGRAM METENÍKOV
Všetkým čo nás prišli podporiť
ďakujeme, tým čo vyhrali v tipovacích súťažiach gratulujeme a
pevne dúfame, že nám zachováte
priazeň a prídete nás podporiť aj v
ďalších zápasoch - určite vás radi
privítame. Náš program: 6. 1. 2016
o 10.00 h proti Dolnému Kubínu;
16. 1. 2016 o 20.00 h proti Nitre; 17.
1. 2016 o 14.15 proti Detve. Dúfame, že nebude všetkým zápasom
koniec a naše florbalové umenie
vám predvedieme v nadstavbovej
časti.
> Milan Javorka
(ilustračné foto Facebook)
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Aktuálny počet obyvateľov Likavky
je 3 044?
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